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_______________________________________________________________________________________________________ 
A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért 
nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fönti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati 
tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági 
szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.  
A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes 
felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.  
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát. 
A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa. 

OOPPTTIIVVAA  MMAATTTT  [5]  
  

 

 

 
 
 mosható falak több ezer színben 

 újgenerációs latex festék, akril kompozit 
kötőanyaggal 

 alkalmas egészségügyi intézmények 
beltéri falainak és mennyezeteinek 
festésére (pl. kórházakban, klinikákban, 
műtő- és kezelőszobákban, laborokban, 
dialízis központokban stb. 

  

TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  

ÚÚjj  ggeenneerráácciióóss,,  vvíízzhhííggííttáássúú  mmaatttt  aakkrriill  kkoommppoozziitt  kkööttőőaannyyaaggúú  llaatteexx  ffaallffeessttéékk  bbeellttéérrii  hhaasszznnáállaattrraa..  KKoorrsszzeerrűű,,  

bbeeáággyyaazzáássooss  eellőőáállllííttáássii  tteecchhnnoollóóggiiaa  rréévvéénn  ffeejjlleesszztteetttt  tteerrmméékk,,  mmeellyy  ffookkoozzoottttaann  eelllleennáállllóó  ffeellüülleetteett  kkééppeezz..  

AAllkkaallmmaass  bbeellttéérrii  ffaallaakk  ééss  mmeennnnyyeezzeetteekk  ddeekkoorráácciióóss  ffeessttéésséérree  llaakkóóééppüülleetteekkbbeenn,,  iirrooddáákkbbaann  ééss  kköözzüülleettii  

hheellyyiissééggeekkbbeenn,,  iisskkoolláákkbbaann  ééss  eeggéésszzssééggüüggyyii  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  ((ppll..  kkóórrhháázzaakk,,  iisskkoolláákk,,  óóvvooddáákk,,  kklliinniikkáákk,,  mműűttőő--  

ééss  kkeezzeellőősszzoobbáákk,,  llaabboorrookk,,  ddiiaallíízziiss  kköözzppoonnttookk  ssttbb..))..  AAllkkaallmmaass  mműűhheellyyeekk  ééss  tteerrmmeellőőeeggyyssééggeekk  ffaallaaiinnaakk  ééss  

mmeennnnyyeezzeetteeiinneekk  ddeekkoorráácciióóss  ffeessttéésséérree..  ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii  hheellyyiissééggeekkbbeenn  iiss  aallkkaallmmaazzhhaattóó  ootttt,,  aahhooll  aa  ffeesstteetttt  

ffeellüülleett  nneemm  kkeerrüüll  kköözzvveettlleenn  kkaappccssoollaattbbaa  éélleellmmiisszzeerrrreell..  MMaatttt,,  mmoosshhaattóó  ffeeddőőrréétteeggeett  kkééppeezz..  TTööbbbb,,  mmiinntt  1133  000000  

sszzíínnáárrnnyyaallaattrraa  sszzíínneezzhheettőő..  EEnnggeedddd  mmaaggaadd  iinnssppiirráállnnii!!  
 

AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  

GGiippsszzkkaarrttoonn,,  mméésszz--cceemmeenntt  vvaakkoollaattookk,,  bbeettoonn  ffeellüülleetteekk  ddeekkoorráácciióóss  ffeessttééssee..  KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk  

ffeellúújjííttáássáárraa  iiss  aallkkaallmmaass..  NNeemm  aallkkaallmmaass  eellőőzzőőlleegg  mméésssszzeell  vvaaggyy  mmeesszzeess  ffeessttéékkkkeell  kkeezzeelltt  ffeellüülleetteekk  ffeessttéésséérree..  

MMeeggffeelleellőő  aallaappoozzóó  ((TTiikkkkuurriillaa  EEvveerraall  PPrriimmeerr,,  TTiikkkkuurriillaa  EEvveerraall  CCoorrrroossttoopp,,  TTiikkkkuurriillaa  RRoosstteexx  SSuuppeerr  AAkkvvaa))  

hhaasszznnáállaattaa  eesseettéénn,,  aa  tteerrmméékk  kkiisseebbbb  ffaa  ééss  fféémm  ffeellüülleetteekkeenn  iiss  aallkkaallmmaazzhhaattóó..  
 

KKIIEEMMEELLKKEEDDŐŐ  TTUULLAAJJDDOONNSSÁÁGGOOKK  ÉÉSS  EELLŐŐNNYYÖÖKK::  

BBEEÁÁGGYYAAZZÁÁSSOOSS  TTEECCHHNNOOLLÓÓGGIIAA  

11..  KKiivváállóó  ttaakkaarróókkééppeesssséégg  

22..  AA  ffeesstteetttt  ffeellüülleett  ffookkoozzoottttaann  eelllleennáállll  ffoollttookknnaakk,,  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekknneekk,,  úúggyy,,  mmiinntt::  mmaajjoonnéézz,,  ffoollyyéékkoonnyy  

lleevveessffűűsszzeerr,,  ccssookkoollááddéé  öönntteett,,  vvaajj,,  ssöörr,,  oollaajj****  

33..  AA  ffeesstteetttt  ffeellüülleett  ffookkoozzoottttaann  eelllleennáállll  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekknneekk  ééss  ppoorrnnaakk..  

44..  CCssöökkkkeennttii  aa  ssóóvviirráággzzááss  kkoocckkáázzaattáátt  ((aallaaccssoonnyyaabbbb  ssóómmiiggrráácciióó  rrééggii  ééppüülleetteekk,,  tteemmpplloommookk,,  mmúúzzeeuummookk  ssttbb..  

eesseettéénn))..  

OOPPTTIIMMÁÁLLIISS  TTAARRTTÓÓSSSSÁÁGG  

11..  EEggyyeennlleetteess,,  kköönnnnyyeenn  ssttrruukkttuurráállhhaattóó  ffeellüülleett  

22..  KKiivváállóó  nneeddvveess  ddöörrzzssáállllóóssáágg  ––  II..  OOsszzttáállyy  ((PPNN--EENN  1133330000))  

33..  SSzzíínnéétt  ssookkááiigg  mmeeggőőrrzzii  

44..  GGyyöönnyyöörrűű,,  mmaatttt  ffeellüülleetteett  kkééppeezz  

55..  IInnnnoovvaattíívv,,  AAVVAATTIINNTT  sszzíínneezzőő  rreennddsszzeerr  

66..  EEggyyeennlleetteess  fféénnyyffookkoozzaattúú  ffeellüülleett  kkééppeezz  

  

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG  ÉÉSS  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  
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11..  AA  tteerrmméékk  nneemm  ttaarrttaallmmaazz  iilllléékkoonnyy  sszzeerrvveess  vveeggyyüülleetteekkeett::  nnuullllaa  VVOOCC--ttaarrttaalloomm******  

22..  KKöörrnnyyeezzeettbbaarráátt  ffoorrmmuullaa  ––  ÖÖkkooccíímmkkee  ttaannúússííttvváánnyy  

33..  AA  LLeennggyyeell  AAlllleerrggoollóóggiiaaii  EEggyyeessüülleett  ((PPTTAA))  aajjáánnlláássáávvaall********  

sszzeerriinntt  aalllleerrggiiaaéérrzzéékkeennyy  sszzeemmééllyyeekk  sszzáámmáárraa  jjaavvaassoolltt  tteerrmméékk  

44..  AA  ffeessttéékkggyyáárrttáássbbaann  ffeellhhaasszznnáálltt  aallaappaannyyaaggookk  aazz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  RREEAACCHH  rreennddeelleettéévveell  ((mmeellyynneekk  ccéélljjaa  aa  

mmaaggaass  ffookkúú  eeggéésszzssééggüüggyyii  ééss  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  bbiizzttoonnssáágg))  öösssszzhhaannggbbaann  vvaannnnaakk..  

55..  AA  ffeessttéékk  aa  BBRREEAAMM  nneemmzzeettkköözzii  ttaannúússííttvváánnyy--rreennddsszzeerr  kköövveetteellmméénnyyeeiitt  tteelljjeessííttii**********..  

66..  AAllaaccssoonnyy  kkiippáárroollggáássaa  rréévvéénn  aa  bbeevvoonnaatt  ffrraanncciiaa  sszzaabbvváánnyyookk  sszzeerriinntt  AA++  oosszzttáállyybbaa  bbeessoorroolltt  tteerrmméékk..  

77..  AA  tteerrmméékk  tteelljjeessííttii  aazz  UUSSAA--nn  kkíívvüüll  mmeeggvvaallóóssuullóó  bbeerruuhháázzáássookk  LLEEEEDD  vv44  ""EEQQ  CCrreeddiitt::  aallaaccssoonnyy  kkiibbooccssááttáássúú  

aannyyaaggookk""  kköövveetteellmméénnyyeeiitt,,  úúggyy  aazz  iilllléékkoonnyy  sszzeerrvveess  vveeggyyüülleett  ttaarrttaallmmáátt,,  mmiinntt  ffeellsszzíínnii  kkiibbooccssááttáásstt  tteekkiinnttvvee..  

88..  AA  bbeellttéérrii  ééppííttőőaannyyaaggookk  kkiibbooccssááttáássii  hhaattáárréérrttéékkéétt  tteekkiinnttvvee  aa  ffeessttéékk  tteelljjeessííttii  aa  NNéémmeett  ÉÉppííttéésstteecchhnniikkaaii  IInnttéézzeett  

((GGeerrmmaann  IInnssttiittuuttee  BBuuiillddiinngg  TTeecchhnniiqquuee  ––  DDIIBBtt))  ééss  aa  NNéémmeett  EEggéésszzssééggüüggyyii  BBiizzoottttssáágg  ((GGeerrmmaann  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  

HHeeaalltthh  ––  AAggBBBB))  kköövveetteellmméénnyyeeiitt,,  iilllleettvvee  aa  BBeellggaa  KKiirráállyyii  rreennddeelleett  kköövveetteellmméénnyyeeiitt..  

99..  AA  ggyyáárrttááss  ssoorráánn  aa  tteerrmméékkhheezz  nneemm  aaddnnaakk  hhoozzzzáá  ffoorrmmaallddeehhiiddeett..  

KKÖÖNNNNYYŰŰ  FFEELLHHOORRDDÁÁSS  

11..  CCsseeppeeggééss--mmeenntteess  ffoorrmmuullaa  

22..  KKiivváállóó  ttaappaaddóó  kkééppeesssséégg  

33..  KKöönnnnyyűű  ffeellhhoorrddhhaattóóssáágg  

44..  OOppttiimmáálliiss  sszzáárraaddáássii  iiddőő  

  

****  AA  ffoollttookkaatt  aa  kkeelleettkkeezzééssüükkttőőll  sszzáámmííttootttt  1155  ppeerrcceenn  bbeellüüll  aajjáánnllootttt  eellttáávvoollííttaannii  aa  ffeellüülleettrrőőll..  

******  PPNN--EENN  IISSOO  1111889900::22  sszzaabbvváánnyy  aallaappjjáánn  

********  AA  LLeennggyyeell  AAlllleerrggoollóóggiiaaii  EEggyyeessüülleett  aajjáánnlláássaa  tteelljjeesseenn  sszzáárraazz  bbeevvoonnaattrraa  ééss  aa  ffeessttéésstt  kköövveettőőeenn  

mmeeggffeelleellőőeenn  kkiisszzeellllőőzztteetteetttt  bbeevvoonnaattrraa  éérrtteennddőő..  

**********  RRéésszzlleetteekkéérrtt  lláássdd  aa  GGyyáárrttóó  nneemmzzeettkköözzii  BBRREEAAMM  nnyyiillaattkkoozzaattáátt..  

  

  
  

 

MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  

  

BBáázziissffeessttéékk::        AA  ééss  CC 

  

SSzzíínneekk::        AA  kköövveettkkeezzőő  sszzíínnkkáárrttyyáákk  aallaappjjáánn  sszzíínneezzhheettőő::  

          FFeeeell  tthhee  ccoolloouurr  22002200,,  DDeeccoo  GGrreeyy,,  SSyymmpphhoonnyy,,  PPrroo  GGrreeyy,,  DDeeccoo  GGrreeyy  

          OOppaaqquueess,,  NNCCSS,,  RRAALL  

          TTööbbbb,,  mmiinntt  1133  000000  sszzíínnáárrnnyyaallaattrraa  sszzíínneezzhheettőő      

            

FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    mmaatttt  [[55]]  ((PPNN--EENN  1133330000))  
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nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fönti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati 
tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági 
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FFeeddőőkkééppeesssséégg::      88--1166  mm22//lliitteerr//rréétteegg  
AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  

mmóóddjjááttóóll,,  iilllleettvvee  aa  vváállaasszzttootttt  sszzíínnttőőll..  

  

KKiisszzeerreelléésseekk::      AA--bbáázziiss::  00,,99  ll;;  22,,77  ll;;  99  ll;;  1188  ll  

          CC--bbáázziiss::  00,,99  ll;;  22,,77  ll;;  99  ll  

  

HHííggííttááss::        sszzüükksséégg  eesseettéénn  vvíízzzzeell,,  mmaaxx..  55%%--bbaann  

FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::  eeccsseett,,  hheennggeerr,,  sszzóórrááss  ((ffúúvvóókkaa::  441155//441188,,  ffúúvvóókkaannyyoommááss::  115500--118800  bbaarr))  

  

SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      kkbb..  22  óórraa  aallaatttt  sszzáárraazz,, 

((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  mmiinn..  44  óórraa  eelltteellttéévveell    

ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt)) Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén az átfesthetőségi idő növekedésére 

kell számítani.  
  

KKooppáássáállllóóssáágg::        11..  oosszzttáállyy  ((PPNN--EENN  1133330000::22000022;;  PPNN--EENN  1111999988::22000077))  

((eelllleennáállllááss  aa  nneeddvveess      TTiisszzttííttssaa  aa  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteett  vvíízzzzeell  hhííggííttootttt,,  sseemmlleeggeess  

ddöörrzzssööllééssnneekk))      ttiisszzttííttóósszzeerrrreell..  

  

FFéénnyyttűűrrééss::  UUVV--CC  ggeerrmmiicciidd  lláámmppááss  ttaarrttóóssssáággii  tteesszztteellééss  ssoorráánn,,  88  óórrááss  ssuuggáárrzzááss  

eesseettéénn,,  aa  ffeesstteetttt  ffeellüülleett  mmeeggjjeelleennééssee  ééss  áárrnnyyaallaattaa  nneemm  vváállttoozzootttt..  

  

SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::  4499--5522%%  

  

SSűűrrűűsséégg::        AA--bbáázziiss::  kkbb..  11,,3322  gg//ccmm33  ((sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn))  

          CC--bbáázziiss::  kkbb..  11,,22  gg//ccmm33  ((sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn))  

  

TTáárroollááss::  FFaaggyyttóóll,,  kköözzvveettlleenn  nnaappssüüttééssttőőll  ééss  aazz  iiddőőjjáárrááss  vviisszzoonnttaaggssáággaaiittóóll  

vvééddeennddőő..  SSzzáárraazz  hheellyyeenn,,  ++55°°CC  --  ++2255°°CC--ooss  hhőőmméérrsséékklleetteenn,,  jjóóll  lleezzáárrtt  

ddoobboozzbbaann//kkaannnnáábbaann  ttáárroollaannddóó..  HHaasszznnáállaatt  uuttáánn  ggoonnddoossaann  zzáárrjjaa  vviisssszzaa  aa  

kkaannnnáátt..  

  

  

  

  

FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  

  

FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  

++55°°CC  ééss  ++2255°°CC  kköözzöötttt,,  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..   

  

11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  

FFeesstteettlleenn  ffeellüülleetteekk::  

AA  ffrriisssseenn  vvaakkoolltt  vvaaggyy  bbeettoonn  ffeellüülleetteekkeett  44  hhéétt  sszzáárraaddáássii  ééss  kkiikkeemméénnyyeeddééssii  iiddőő  eelltteellttéévveell  lleehheett  ffeesstteennii..  AA  

ggiippsszzkkaarrttoonn  ééss  gglleetttteelltt  ffeellüülleetteekk  ffeessttéésséétt  ccssaakk  tteelljjeess  sszzáárraaddááss  uuttáánn  vvééggeezzzzee..  JJeelleennttőőss  eeggyyeenneettlleennsséégg  eesseettéénn  

hhoorrddjjoonn  ffeell  kkiieeggyyeennllííttőő  hhaabbaarrccssoott  aa  ffeellüülleettrree,,  mmaajjdd  ssiimmííttssaa  kkii  ssiimmaa  gglleetttteell..  EEnnyyhhee  eeggyyeenneettlleennsséégg  eesseettéénn  

eellééggssééggeess  aa  ssiimmaa  gglleetttteellééss..  VVeeggyyee  ffiiggyyeelleemmbbee  aa  kkiieeggyyeennllííttőő  hhaabbaarrccss  ééss  gglleetttt  mműűsszzaakkii  lleeíírráássáábbaann  ttaarrttaallmmaazzootttt  
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tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági 
szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.  
A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes 
felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.  
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát. 
A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa. 

ffeellhhoorrddáássii  uuttaassííttáássookkaatt..  AA  ggééppii  vvaakkoollaattoott,,  mmeellyyeenn  lláátthhaattóó  aa  fféénnyyeess  sszziinntteerr  ccssiisszzoolljjaa  llee,,  mmaajjdd  ttáávvoollííttssaa  eell  aa  

ccssiisszzoolláásskkoorr  kkeelleettkkeezzeetttt  ppoorrtt..  HHoorrddjjoonn  ffeell  eeggyy  rréétteegg  OOPPTTIIVVAA  PPRRIIMMEERR  aallaappoozzóótt,,  mmaajjdd  kkéétt  rréétteegg  OOPPTTIIVVAA  

MMAATTTT  [[55]]  ffeeddőőffeessttéékkeett..  
 

KKoorráábbbbaann  ffeesstteetttt  ffeellüülleetteekk::  

FFeessttééss  eellőőtttt  mmoossssaa  llee  aa  ffeellüülleetteett,,  mmaajjdd  ttáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett,,  ééss  aa  llaazzaa,,  lleeppeerrggőő  

ffeessttéékkrréétteeggeekkeett..  AA  fféénnyyeess  ffeellüülleetteekkeett  ccssiisszzoolljjaa  llee,,  aazz  eesseettlleeggeess  eeggyyeenneettlleennssééggeekkeett  jjaavvííttssaa  kkii  mmeeggffeelleellőő  

ttööllttőőaannyyaaggggaall..  AA  fféénnyyeess,,  ffééllfféénnyyeess,,  sseellyyeemmfféénnyyűű  vvaaggyy  sszzaattéénn  fféénnyyűű  ffeessttéékkrréétteeggeett  ccssiisszzoolljjaa  mmeegg,,  mmaajjdd  

ppoorrttaallaannííttssaa  aa  ffeellüülleetteett..  HHaasszznnáálljjoonn  115500--220000--aass  ffiinnoommssáággúú  ccssiisszzoollóóppaappíírrtt..  AAllaappoozzzzaa  aa  tteelljjeess  ffeellüülleetteett  OOPPTTIIVVAA  

PPRRIIMMEERR  aallaappoozzóóvvaall..  HHoorrddjjoonn  ffeell  22  rréétteegg  OOPPTTIIVVAA  MMAATTTT  [[55]]  ffeeddőőffeessttéékkeett..  
 

KKoorráábbbbaann  eennyyvveess,,  vvaaggyy  mmeesszzeess  ffeessttéékkkkeell  kkeezzeelltt  ffeellüülleetteekk::  

AA  mmeesszzeess  vvaaggyy  eennyyvveess  ffeessttéékkrréétteeggeett  ttáávvoollííttssaa  eell  eeggéésszzeenn  aa  vvaakkoollaattiigg..  TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  ppoorrtt  ééss  

eeggyyéébb  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett,,  aazz  eesseettlleeggeess  eeggyyeenneettlleennssééggeekkeett,,  llyyuukkaakkaatt  ppeeddiigg  jjaavvííttssaa  kkii  mmeeggffeelleellőő  

ttööllttőőaannyyaaggggaall..  AAllaappoozzzzaa  aa  tteelljjeess  ffeellüülleetteett  OOPPTTIIVVAA  PPRRIIMMEERR  aallaappoozzóóvvaall..  HHoorrddjjoonn  ffeell  22  rréétteegg  OOPPTTIIVVAA  MMAATTTT  [[55]]  

ffeeddőőffeessttéékkeett..  LLaazzaa  sszzeerrkkeezzeettűű  ffeellüülleett  eesseettéénn  aallaappoozzzzaa  aa  ffeellüülleetteett  SSUUPPRRAABBIILLIITT  mmééllyyaallaappoozzóóvvaall..  

  

FFiiggyyeelleemm!!  FFeessttééss  eellőőtttt  bbiizzoonnyyoossooddjjoonn  mmeegg  rróóllaa,,  hhooggyy  aa  gglleetttteelltt  ffeellüülleett  mmeeggffeelleellőőeenn  eerrőőss  ééss  ssttaabbiill  ––  hhaa  

ggyyeennggéédd  ááttttöörrllééss  uuttáánn  aa  gglleetttt  hhuulllliikk,,  vvaaggyy  aa  kkeezzéénn  ppoorrooss  nnyyoommoott  hhaaggyy,,  eezz  aa  kkeezzeelleennddőő  ffeellüülleett  nneemm  

mmeeggffeelleellőő  sszzeerrkkeezzeettéérree  uuttaallhhaatt..  AAllaappoozzzzaa  aa  ffeellüülleett  SSUUPPRRAABBIILLIITT  mmééllyyaallaappoozzóóvvaall..  
 

22))  AALLAAPPOOZZÁÁSS::  

AAllaappoozzzzaa  aa  ffeellüülleetteett  OOppttiivvaa  AAllaappoozzóóvvaall  ((OOppttiivvaa  PPrriimmeerr)),,  aa  ffeeddőőffeessttéékk  tteerrvveezzeetttt  sszzíínnééhheezz  hhaassoonnllóó  

((vviilláággoossaabbbb))  áárrnnyyaallaattttaall..  AAzz  eerrőősseenn  llaazzaa  sszzeerrkkeezzeettűű,,  ppoorróózzuuss  ffeellüülleetteekkeett  aallaappoozzzzaa  SSUUPPRRAABBIILLIITT  

mmééllyyaallaappoozzóóvvaall..  
   

33))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  

AA  ffeessttéékkeett  nneemm  sszzüükkssééggeess  hhííggííttaannii..  AAmmeennnnyyiibbeenn  mmééggiiss  hhííggííttaannii  sszzeerreettnnéékk,,  tteeggyyee  aazztt  vvíízzzzeell,,  mmaaxx..  55%%--bbaann..  

FFeessttééss  eellőőtttt  kkéésszzííttsseenn  eellőő  mmeeggffeelleellőő  mmeennnnyyiissééggűű,,  aazzoonnooss  ggyyáárrttáássii  ssoorroozzaattbbóóll  sszzáárrmmaazzóó  ((hhííggííttááss  eesseettéénn  ppeeddiigg  

mmeeggffeelleellőő  mmeennnnyyiissééggűű,,  aazzoonnooss  hhííggííttáássii  aarráánnyyúú))  ffeessttéékkeett..  FFeellhhoorrddááss  eellőőtttt  aallaappoossaann  kkeevveerrjjee  eell  aa  ffeessttéékkeett..  

HHoorrddjjaa  ffeell  aa  ffeessttéékkeett  eeccsseetttteell,,  hheennggeerrrreell  vvaaggyy  sszzóórráássssaall  22  rréétteeggbbeenn,,  aa  ffeellüülleett  ppoorroozziittáássááttóóll  ffüüggggőőeenn..  

GGyyeennggéénn  ttaakkaarróó  sszzíínneekk  eesseettéénn  ((aa  sszzíínneezzőő  rreennddsszzeerrbbeenn  LLHH--jjeellzzéésssseell  eellllááttootttt))  vvaaggyy  aa  CC--bbáázziissbbóóll  kkeevveerrtt  

iinntteennzzíívv  sszzíínneekk  eesseettéénn  aallaappoozzáásshhoozz  hhaasszznnáálljjoonn  aa  ffeeddőőrréétteegg  sszzíínnééhheezz  kköözzeell  áállllóó  sszzíínnűűrree  kkeevveerrtt  aallaappoozzóótt  

((OOPPTTIIVVAA  PPRRIIMMEERR))..  HHaa  aa  ffeessttééss  ssoorráánn  rraaggaasszzttóósszzaallaaggoott  hhaasszznnááll,,  mméégg  aa  ffeessttéékk  mmeeggsszzáárraaddáássaa  eellőőtttt  ttáávvoollííttssaa  

aazztt  eell..  AANNZZAA  ffeessttőősszzeerrsszzáámmookk  hhaasszznnáállaattaa  jjaavvaassoolltt..  OOppttiimmáálliiss  eelllleennáállllóókkééppeessssééggéétt  ééss  mmoosshhaattóóssáággáátt  aa  

bbeevvoonnaatt  aa  tteelljjeess  sszzáárraaddáássii  ééss  kkiikkeemméénnyyeeddééssii  iiddőő  ((kkbb..  2288  nnaapp))  eelltteellttéévveell  éérrii  eell..  

  

FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  

HHaasszznnáállaatt  uuttáánn  ttöörröölljjee  llee  aazzoonnnnaall  aa  sszzeerrsszzáámmookkrróóll  aa  lleehheettőő  lleeggttööbbbb  ffeessttéékkeett,,  mmaajjdd  mmoossssaa  llee  aazzookkaatt  vvíízzzzeell..    
 
 
ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM: 

EEUU--hhaattáárréérrttéékk  eerrrree  aa  tteerrmméékkrree  ((KKaatteeggóórriiaa//aallkkaatteeggóórriiaa))::  AA//aa  3300  gg//ll  ((22001100))..  

AA  tteerrmméékk  kkeevveesseebbbb,,  mmiinntt  11,,55  gg//ll  VVOOCC--tt  ttaarrttaallmmaazz..  
 
 



 

 
Termékleírás 
2021.04.19. 

     
   

   

_______________________________________________________________________________________________________ 
A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért 
nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fönti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati 
tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági 
szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.  
A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes 
felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.  
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát. 
A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa. 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 

AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..  GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  FFeessttééss  uuttáánn  aa  hheellyyiissééggeekk  ccssaakk  

aallaappooss  sszzeellllőőzztteettéésstt  kköövveettőőeenn  vveehheettőőkk  hhaasszznnáállaattbbaa..  TTaarrttaallmmaazz  55--kkllóórr--22--mmeettiill--44--iizzoottiiaazzoolliinn--33--oonn  [[EEIINNEECCSS  

sszzáámm::  224477--550000--77]];;  22--mmeettiill--44--iizzoottiiaazzoolliinn--33--oonn  [[EEIINNEECCSS  sszzáámm::  222200--223399--66]]  ((33::11))  kkeevveerréékkee  ((CC((MM))IITT//MMIITT  

((33::11)))),,  11,,22--bbeennzziizzoottiiaazzooll--33((22HH))--oonn  ((BBIITT))  ééss  22--mmeettiill--22HH--iizzoottiiaazzooll--33--oonn  ((MMIITT))..  AAlllleerrggiiááss  rreeaakkcciióótt  vváálltthhaatt  kkii..  

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  aa  DD--MMaarrkk  KKfftt--ttőőll  iiggéénnyyeellhheettőő..  

  

KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  

NNee  öönnttssee  aa  tteerrmméékkeett  ccssaattoorrnnaarreennddsszzeerrbbee..  AA  sszzáárraazz,,  kkiiüürreesseeddeetttt  kkaannnnáákk  aa  hheellyyii  eellőőíírráássookknnaakk  mmeeggffeelleellőőeenn  

úújjrraahhaasszznnoossíítthhaattóókk  vvaaggyy  áárrttaallmmaattllaanníítthhaattóókk..  AA  ffoollyyéékkoonnyy  hhuullllaaddéékkoott  vveesszzééllyyeessaannyyaagg--lleerraakkóóhheellyyrree  kkeellll  

sszzáállllííttaannii..  LLeerraakkóóhheellyyeekkkkeell  kkaappccssoollaattooss  rréésszzlleetteess  iinnffoorrmmáácciióóéérrtt  ffoorrdduulljjoonn  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhiivvaattaallhhoozz.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  

DD--MMAARRKK  KKfftt..  HH--11009977  BBuuddaappeesstt,,  GGyyáállii  úútt  2277--2299..  

TTeell::  ++3366  11  334488  33004400  
info.hu@d-markgroup.com , www.d-mark.hu 

mailto:info.hu@d-markgroup.com
http://www.d-mark.hu/

